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Enjoy riding your Jet Ski with complete peace of mind.
ADNIC’s Jet Ski Insurance solutions are tailored to meet your
needs. We offer you competitive insurance rates no matter the
type, size, or value of your jet ski.
Our Jet Ski Insurance Policy offers comprehensive cover for loss
or damage to jet skis along with an option for personal accident
coverage. The policy also covers you for third party liability.
When it comes to protecting your Jet Ski, ADNIC’s Jet Ski
insurance is the perfect answer to enjoying the best value and
coverage whilst docking in the United Arab Emirates.
What does ADNIC Jet Ski Insurance cover?
•
•
•
•
•
•

Accidental loss of or damage to the vessel
Third party, collision, and passenger’s legal liability
Theft
Negligence of crew
Latent defect in the hull
Other additional benefits

How to get Jet Ski Insurance from ADNIC?
•

Contact our call center or visit any of our branches or Sales
& Service centres

•

Provide details of your Jet Ski – make, model, chassis and
engine number, engine capacity, color and price
(if comprehensive)

•

Emirates ID or passport

•

Jet ski registration (if not a new Jet Ski)

•

Value of Jet Ski (for comprehensive insurance cover only)

Please note that our insurance is, at all time, subject to our
insurance policy wording, which can be found on adnic.ae
We recommend you read through it carefully.

For more information or details about the policy, please contact us on:
Toll free number: 800 8040
WhatsApp: +97124080900
Email: adnic@adnic.ae
You can also purchase the policy by visiting one of our offices across
the UAE.
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استمتع بقيادة دراجتك املائية وأنت مرتاح البال
ممة خصيصاً
تقدّم لك رشكة أبوظبي الوطنية للتأمني حلوالً تأمينية مص ّ
لتغطية الدراجات املائية بهدف تلبية احتياجاتك وبأسعار تنافسية مهام
كان نوع أو حجم أو قيمة دراجتك املائية.
وثيقة التأمني عىل الدراجات املائية توفر لك حلوالً تأمينية شاملة ضد
الفقدان أو التلف املتعلق بالدراجة املائية مع إمكانية الحصول عىل
تغطية تأمينية ضد الحوادث الشخصية ،باإلضافة إىل الحصول عىل
تغطية املسؤولية تجاه طرف ثالث.
عندما يتعلق األمر بتغطية دراجتك املائية ،فإن وثيقة التأمني عىل
الدراجات املائية من رشكة أبوظبي الوطنية للتأمني هي الحل األمثل
للحصول عىل أفضل قيمة وأفضل تغطية أثناء االستمتاع بوقتك يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ما الذي تغطيه وثيقة التأمني عىل الدراجات املائية من رشكة
أبوظبي الوطنية للتأمني؟
•
•
•
•
•
•

الفقدان أو التلف العريض للدراجة املائية
تغطية املسؤولية تجاه الطرف الثالث ،واالصطدام ،واملسؤولية
القانونية للراكب
الرسقة
إهامل الطاقم
العيوب الكامنة يف الهيكل
مزايا إضافية أخرى

كيف تحصل عىل وثيقة تأمني دراجة مائية من رشكة أبوظبي الوطنية
للتأمني؟
•

تواصل مع مركز اتصال رشكة أبوظبي الوطنية للتأمني أو قم بزيارة
أي فرع من فروعنا أو مراكز البيع والخدمات

•

قدِّم البيانات الخاصة بدراجتك املائية والتي تتضمن معلومات عن
تاريخ الصنع والطراز ورقم الهيكل واملحرك وسعة املحرك واللون

•

قدِّم نسخة عن الهوية اإلماراتية أو جواز السفر

•

قدِّم شهادة تسجيل الدراجة املائية (إذا مل تكن الدراجة املائية
جديدة)

•

افصح عن قيمة الدراجة املائية (يطبق هذا البند عىل وثيقة
التأمني الشاملة فقط)

تجدر اإلشارة إىل أن التأمني الخاص بنا هو ،يف جميع األوقات ،خاضعاً
لصياغة وثيقة التأمني الخاصة بنا والتي ميكنك االطالع عليها من خالل
موقعتا األلكرتوين adnic.ae :وننصحك بقراءتها بعناية.

للحصول عىل املزيد من املعلومات عن وثيقة التأمني ،كل ما عليك القيام به
هو التواصل معنا عرب الطرق التالية:

الرقم املجاين800 8040 :

واتساب+97124080900 :

الربيد اإللكرتوينadnic@adnic.ae :

أو ميكنك رشاء املنتج بزيارة أحد مكاتبنا املتوفرة يف جميع أرجاء الدولة.

